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NOTA DE INSTRUÇÃO 01/2017 

Dispõe sobre normas dos Rodeios e Festas Campeiras 

 e demais disposições gerais. 

1- DOS OBJETIVOS: 

Esta Nota de Instrução tem a finalidade de esclarecer regulamento Campeiro do RS e da 

24ª RT, objetivando a padronização de procedimentos, bem como a disponibilização de 

orientações gerais ao MTG, Regiões Tradicionalistas e suas Entidades Filiadas. 

2- DA ABRANGÊNCIA: 

 Todos os eventos campeiros da 24ª RT 

 

3- COBRANÇA DE CARTÕES:  

De acordo com o artigo 51 do regimento interno da 24ª RT, a entidade que não exigir 

o Cartão Tradicionalista nos eventos campeiro e artístico terá a conduta analisada, 

criteriosamente pela Comissão de Ética da Região e estará sujeita à sanções 

regulamentares.  

Diante do exposto, a partir da Festa Campeira Regional a Coordenadoria estará 

presente na secretaria dos rodeios para cobrança dos mesmos.  Um membro 

designado pelo coordenador estará presente durante o sábado na secretaria do 

evento acompanhando as inscrições e a cobrança dos cartões, bem como a 

inscrição correta das modalidades e das equipes. 
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4- MÚSICA 

Durante os eventos campeiros, o promotor deve divulgar e fiscalizar a execução de 

música nos acampamentos, pois, nos últimos eventos o que predomina não é a 

música tradicionalista.  No folder ou flayer do evento deve conter observação de 

que a música deve ser nativista. Caso alguém escute em som alto, como funk, 

sertanejo ou outro estilo que não o tradicional gauchesco estará sujeita a 

penalidade a entidade que descumprir a regra e a promotora que não fiscalizar. 

 

5-  ENCILHA E PILCHAS 

Que os promotores dos eventos façam cumprir a cobrança da encilha correta. Os 

julgadores  devem seguir as regras do MTG, caso contrario a região fará relatórios 

e encaminhará entidade promotora à Comissão de Ética e, em relação ao julgador , 

encaminhará o caso para o Conselho de Ética do MTG. 

 

6- CONDUTA DOS CONTRATADOS 

No momento da contratação dos julgadores, narradores  e outros envolvidos no 

eventos, é necessário que os mesmos  tenham uma conduta que condiz com os 

princípios do movimentos e da carta de princípios, relativamente à fala e postura 

durante o trabalho e fora dele, enquanto participes do evento. 
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7- MODALIDADES 

 Equipes ou quartetos :  que sejam todos da mesma entidade, com uma 

exceção, podendo ter apenas um laçador de outra entidade na equipe ou no 

quarteto. 

 Laço pai e filho/ irmão:   que seja comprovado através da apresentação do 

cartão tradicionalista e documento de identidade; sendo a seguinte classificação: 

Laço pai e piá/ pai e prendinha ( filhos até 12 anos completos)  

Laço pai e filho ( filho acima de 12 anos) 

 Patrão, capataz, guri e piá: comprovação através do cartão tradicionalista. 

 Laço Piá, prendinha e vaqueano que a inscrição seja mais em conta com o 

objetivo de incentivar as gerações citadas. 

 

 

Lajeado, 17 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

Dalmo Inácio Mayer                                Marco Antônio Bruch 

Coordenador 24ªRT                             Vice Coordenador da 24ª RT 

 

 

 

 

Fabiano de Souza Costa                             Vanderlei Airton Kuhn 

Capataz Campeiro da 24ª RT                vice Capataz Campeiro da 24ª RT 

 
 


